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DIRECTIEVERKLARING EN BETROKKENHEID
Normen
Het integrale handboek dat voor u ligt voldoet aan de volgende normen:
 Kwaliteit
:
ISO 9001: 2008
 Arbo
:
AI-1 Arbo- en verzuimbeleid: 2000
 Veiligheid
:
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers: 2008/5.1 VCA**
 Bodemsanering
:
BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen: versie 4.2 16/06/11
SIKB 7001: Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden:
versie 4.1 16/06/11
SIKB 7003: Uitvoering van waterbodemsaneringen: versie 3.1 16/06/11
SIKB 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond: versie 1.0 16/06/11
VGM- MVO Beleidsverklaring
Het beleid van Jonk b.v. is gericht op het creëren van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf
en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op een veilige werkomgeving voor zowel eigen
medewerkers als personeel van onderaannemers en dat hierbij persoonlijke en materiële schade zoveel mogelijk
voorkomen wordt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons het integreren van een goede balans tussen People,
Planet en Profit. Door een objectieve meting en zelfreflectie wordt getracht het verbuik van grondstoffen te verminderen tot het hoogst noodzakelijke.
Met betrekking tot de kwaliteit van onze diensten streeft Jonk b.v. na dat bij het leveren van goederen en diensten dat
het geheel van eigenschappen en kenmerken voldaan wordt aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften van klanten en omgeving. In het kader van ons milieubeleid zijn wij er op gericht de milieubelasting van ons bedrijf steeds
verder terug te dringen, milieuschade te voorkomen en de milieuwet- en regelgeving na te leven. Ons beleid is door
derden in te zien en beschikbaar.
Stilstand is achteruitgang en daarom streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu.
Naast de eisen uit eerder genoemde protocollen voor bodemsaneringen zijn er eisen die voor alle situaties gelden. Om
aan deze eisen te voldoen werken wij met de eisen die zijn opgenomen in de CROW-publikatie 132 “Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater”.
Aan ons beleid willen wij concreet vorm en inhoud geven door het realiseren van onderstaande doelstellingen
- IF verzuimgevallen weer naar nul
- Vervanging vrachtwagen met Euro 3 motor door een met Euro 6 motor.
- milieubewustzijn personeel vergroten: divers personeel op cursus en niveau 3 van CO2-prestatieladder behalen
Om deze doelstellingen te realiseren stellen wij de benodigde tijd, budget en middelen beschikbaar, afgestemd op de
haalbaarheid.Het Integrale Management Systeem zelf en de werking daarvan wordt jaarlijks beoordeeld door de directie. Op basis van deze beoordeling worden zonodig de doelstellingen en het Actie Plan aangepast. Onze medewerkers worden jaarlijks via het intern overleg, op de hoogte gesteld van de inhoud van de (vernieuwde) beleidsverklaring
en Actie Plan. De beleidsverklaring wordt minimaal een keer in de drie jaar geëvalueerd en zonodig geactualiseerd.
Actieplan
Om overzicht te houden op de acties die wij vanuit het Integraal Management Systeem moeten doen en om de doelstellingen te halen, stellen wij een Actie Plan op.
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